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Onderwerp Vaststellen regionale BOA-bevoegdheid en ambtsinstructie 

Steenbergen; 25 juni 2014 

Aan de Raad, 
Nu het RBL (regionaal bureau leerplicht) naar wens functioneert, bleek er behoefte aan een uniforme en 
actuele ambtsinstructie voor de regio en inzetbaarheid van leerplichtambtenaren, 
kwalificatieplichtambtenaren en trajectbegeleiders binnen de 18 gemeenten van de regio West-Brabant. 

Als basis voor de ambtsinstructie leerplicht en RMC geldt de instructie zoals die door Ingrado en VNG 
opgesteld is. In de ambtsinstructie zijn het addendum wettelijke vervanging strafrechtelijke bepaling door 
oplegging bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs (2012) en het laatste addendum Meidcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) opgenomen. 

Om de samenwerking en uniforme werkwijze binnen West-Brabant verder te versterken, is het wenselijk 
om onze buitengewoon opsporingambtenaren domein III Onderwijs (leerplicht) voor de gehele regio in te 
kunnen zetten. Om uitwisseling van onze medewerkers met BOA-bevoegdheden mogelijk te maken, is 
een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die aan alle 18 gemeenten ter ondertekening voorgelegd is. 
Deze overeenkomst is aan de toezichthouder, Hoofdofficier van Justitie, en de direct toezichthouder, de 
politiechef van de regionale eenheid Zeeland West-Brabant, vooraf ter instemming voorgelegd. 
Afstemming over de voorgenomen samenwerking heeft tijdens het driehoeksoverleg van politiedistricten 
De Baronie en De Markiezaten plaatsgehad. Betrokken partijen van deze districten zullen/hebben voor de 
borging van adequaat (direct) toezicht afzonderlijk een convenant afsluiten/afgesloten. 

Het grote voordeel van deze samenwerking in onze regio is dat leerplichtambtenaren hun bevoegdheden 
niet langer alleen voor de leerlingen in de gemeente van aanstelling kunnen inzetten maar ook voor die 
van de andere gemeenten. Bovendien zal een uniforme ambtsinstructie en de mogelijkheid tot 
uitwisseling van BOA's versterkend werken op een uniforme uitvoering van de leerplichtwet. Hierdoor 
wordt ons uitgangspunt van één visie, één beleid, één werkwijze en één aanspreekpunt per schooi'voor 
de verdere ontwikkeling van een Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gerealiseerd. 

In de bijlagen treft u aan: 
1. De regionale ambtsinstructie Leerplicht en RMC West-Brabant 2014; 
2. De samenwerkingsovereenkomst BOA's domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-

Brabant 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loço-ąecretaris, de burgemeester, 

R.A.J.M. Sogers J. A.M.//os 


